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IZJAVA OB SPLETNEM POSVETU GEOFOOD 

 »Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije«  

Spletni posvet je potekal v sklopu projekta GeoFood in je bil izveden 4. 2. 2021, preko Zoom orodja. Z dogodkom 
smo želeli spodbuditi razpravo o prihodnjem izkoriščanju geotermalnih potencialov Slovenije. Na posvetu so 
kot govorniki sodelovali: 

• dr. Maja Turnšek, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, koordinatorica projekta GeoFood v Sloveniji 
• Martina Gračner, Ministrstvo za infrastrukturo RS  
• dr. Boštjan Petelinc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
• Marko Pukšič, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
• Pavel Ramšak, Netherlands Enterprise Agency (RVO) / GEOTHERMICA 
• dr. Nina Rman in mag. Andrej Lapanje, Geološki zavod Slovenije 
• Tomaž Štembal, Ministrstvo za okolje in prostor RS 
• Leon Ammerlaan, Ammerlaan The Green Innovator, Nizozemska 
 
Posveta se je udeležilo 72 gostov, med katerimi so bili predstavniki občin in ministrstev, razvojnih centrov in 
agencij, podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter kmetijskih svetovalnih služb, energetski svetovalci 
mreže ENSVET, predstavniki Slovenske turistične organizacije, novinarji in študenti. Udeleženci so na posvetu 
podali mnoge komentarje in vprašanja, na osnovi katerih je nastala skupna izjava, ki jo želimo nasloviti na 
odločevalce o uporabi in zakonodaji o geotermalni energiji v Republiki Sloveniji.  
 

IZJAVA O RABI GEOTERMALNE ENERGIJE V SLOVENIJI 
 
Udeleženci spletnega posveta »Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije« 
se zavedamo, da ima geotermalna energija v Sloveniji velik potencial in da je ustrezen obnovljiv energetski vir 
za trajnostno energetsko prihodnost Slovenije. Pri njeni rabi moramo paziti na odgovorno delovanje: da bi se 
izognili negativnim vplivom na okolje z izpuščanjem toplotno izrabljene vode v okolje (za okolje lahko pretople; 
tudi sestava te vode je drugačna od sestave površinskih voda) je potrebno nove aktivnosti rabe geotermalne 
energije zastaviti po principu zaprtih sistemov kroženja termalne vode – z vračanjem energetsko osiromašene 
vode nazaj v Zemljino notranjost skozi reinjekcijsko vrtino. Na ta način bo raba trajnostna (ne bo potekala na 
škodo prihodnjih generacij), saj ne bo prihajalo do nižanja gladine vode, zniževanja količin iztoka iz vrtin ter v 
skrajnem primeru sprememb kemijske sestave termalne vode.  
 
Poleg tega je treba vpeljati najboljše možne tehnološke rešitve. Tudi v zaprtih sistemih, še posebej pa v 
primeru nepovratnega odvzema termalne vode brez reinjekcije, je nujna kaskadna raba, kjer se voda v več 
zaporednih fazah uporabi za več namenov. Pri tem ji v vsaki odvzamemo del razpoložljive energije (toplote), 
zato ima nižjo izhodno temperaturo. Dobre prakse v Sloveniji dokazujejo, da je tako moč odvzeti vso energijo 
do 12° C in šele nato se voda izpušča v okolje. Termalna voda z nad 80° C se že lahko uporabi za pridobivanje 
električne energije, nato pa faze lahko obsegajo ogrevanje stavb, sanitarne vode in bazenske vode, taljenje 
snega in ogrevanje rastlinjakov. Kaskadna raba geotermalne energije je prisotna tudi v Sloveniji. Primer je 
Lendava, kjer so nazadnje v kaskadni sistem povezali javni objekt knjižnice na daljinsko geotermalno ogrevanje. 
Drugi primer so Moravske Toplice, kjer termalno vodo uporabljajo za ogrevanje zgradb, sanitarne vode, bazene, 
za taljenje snega na nogometnih igriščih, uporablja pa se tudi v podjetju Grede d. o. o. za ogrevanje rastlinjakov.  
 
Za uspešno rabo geotermalne energije je potrebna ustrezna informiranost obstoječih in potencialnih 
investitorjev ter uporabnikov geotermalne energije. Potrebujemo javno dostopne podatke ne samo o 
pričakovani temperaturi termalne vode in tal, zgradbi podpovršja in obstoječih vrtinah in potencialih, ampak 
tudi o pogojih in postopkih za pridobitev koncesije za rabo termalne vode, razpisih in možnostih sofinanciranja 
rabe geotermalne energije, pomoči pri prijavi na EU in ostale razpise ter podobno. Postavila bi se lahko uradna 
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spletna stran z informacijami o rabi geotermalne energije, iz katere bi bile narejene povezave na ostale 
objavljene dokumente. Obstaja tudi velika potreba po javnih predstavitvah dobre prakse rabe geotermalne 
energije. To bi lahko izvedli na primer v obliki obiskov ali predstavitvenih filmov, kjer bi se seznanili s tehničnimi 
podrobnostmi uspešne izvedbe rabe geotermalne energije. S tem predlagamo, da se vse razpoložljive 
ovrednotene in obdelane podatke prosto posreduje javnosti za konkretne namene in uporabo (statistika, 
načrtovanje, modeliranje, upravljanje) v primernem merilu in s pomočjo sodobnih orodij. 
 
Predvsem predlagamo, da so vse informacije zbrane na enem mestu in se vse vpletene agencije in ministrstva 
ustrezno koordinirajo. Predlagamo enotno vstopno točko za vse informacije ter sčasoma enoten organ, ki se 
bo ukvarjal s spodbujanjem rabe geotermalne energije. Kot naslednji korak predlagamo, da se opredeli 
konkretna in jasna odgovornost izbranega organa. Ta bo nudil podporo in pomoč ter v imenu interesentov 
komuniciral z drugimi resorji. S tem bi se močno olajšali postopki za občine in podjetja, saj bi imeli sogovornika, 
enoten vir informacij, pomoč pri pridobivanju koncesij in iskanju investitorjev ter pri komuniciranju s 
koordinatorji razpisanih projektov. Hkrati bi enotna vstopna točka skrbela za redno izvajanje sistematičnega 
zbiranja in interpretacijo podatkov o raziskavah in rabi podpovršja s pripravo javnih modelov podpovršja in rabe 
prostora na izbranih območjih za zmanjšanje geoloških tveganj in učinkovitejše upravljanje z virom 
(načrtovanjem nadaljnje rabe). Predvsem pa je pomembna naloga povezovanja, saj bi enotni organ služil kot 
stična točka med resorji, hkrati pa tudi kot spodbujevalec povezovanja različnih uporabnikov geotermalne 
energije oziroma dodatnih uporabnikov viškov toplote.  
 
Od odločevalcev pričakujemo, da se čimprej uredijo nejasnosti, ki se pojavljajo na področju zakonodaje in 
razpisov, predvsem glede podeljevanja koncesij. Naj bo jasno, da je raba po Zakonu o rudarstvu možna povsod 
in že sedaj, medtem ko je dodatna nepovratna raba termalne vode po Zakonu o vodah trenutno prepovedana 
v Murskem in Krško-Brežiškem bazenu. Zato je potrebno pomagati pri razvoju obstoječih projektih idej, ki jih 
imajo pripravljene občine oziroma zasebni investitorji, in pri pridobivanju sredstev, da bodo lahko vzpostavili 
zaprte sisteme ter tako pridobili koncesije za širitev rastlinjakov in projekte daljinskega ogrevanja. Prav tako se 
pojavijo težave neusklajene zakonodaje, ko se po podelitvi koncesije za rabo termalne vode zahteva dodatna 
potrdila in ukrepe s strani drugih organov (npr. za OVD). Postopki za umestitev energetskih objektov v prostor 
so predolgotrajni. Predlagamo, da za spremembo OPPN postopek ne traja več kot 6 mesecev, za OPN ne več 
kot 1 leto ter za gradbeno dovoljenje ne več kot 2 meseca. Ko se bo določilo roke za izdajo dovoljenj, je potrebno 
dodati nekoč že vpeljano pravilo: molk organa po zakonsko določenem roku pomeni soglasje organa. Le tako 
bo možen tako hiter razvoj projektov, da jih bo tudi moč sofinancirati z različnih (ciljnih) razpisov. 
 
Ker udeleženci posveta ugotavljamo, da je investiranje v rabo geotermalne energije finančno in časovno zelo 
zahtevno ter dolgotrajno, predlagamo izvedbo aplikativnih pilotnih projektov za zaprte sisteme rabe termalne 
vode (z vzpostavitvijo reinjekcijskih vrtin). Prioritetna območja se določijo skladno z analizo zainteresiranosti 
občin; predlagamo območje SV Slovenije. Taki projekti naj bodo podprti z enotno državno strategijo 
sofinanciranja, saj je za investitorja zelo rizično vlagati v takšen energent brez možnosti pridobivanja izključno 
za geotermijo namenjenih finančnih sredstev iz Evropske unije ali Republike Slovenije. Kot primer dobre prakse 
izpostavljamo organizacijo Netherlands Enterprise Agency (RVO) in želimo, da bi tudi v Sloveniji gradili na shemi 
rednih subvencij in geotermalnih garancijskih shem, ki pokrijejo tudi različne rizike pri izvedbi. Tako bi k rabi 
geotermalne energije spodbudili več investitorjev ter uporabnikov in s tem zagotovili trajnostni obnovljivi 
energetski vir za Slovenijo prihodnosti. 
 
 

GeoFood projekt je financiran čez ERANET Cofund GEOTHERMICA projekt (projektna št. 731117), s podporo Evropske komisije, The Research Council in 
Iceland (Rannis), Netherlands Enterprise Agency (RVO), Ministrstva za infrastrukturo RS in Ministrstva za okolje in prostor RS. Več o projektu si lahko 
preberete na https://geofoodproject.eu/. Projektni partnerji so: Wageningen University & Research, LandIng Aquaculture, Ammerlaan (Netherlands), 
University of Iceland, Samraekt (Iceland), Univerza v Mariboru in Občina Brežice. 
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